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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d'avui i, en primer lloc, els demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Javi Bonet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Crec que no hi ha ningú més. Passem,
doncs, ja a la deliberació de l'ordre del dia, relatiu al debat i
votació de les proposicions no de llei RGE núm. 376/22 i RGE
núm. 297/22.

1) Proposició no de llei RGE núm. 376/22, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d’urgència, relativa a reptes per a la temporada turística
2022.

Començaran el debat amb la proposició de llei RGE núm.
376/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d'urgència, relativa a reptes per a la temporada
turística 2022. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Perdó, pensava que començava l'altra, un segon... -
perdonau.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

No passa res, li donarem temps. Té el torn de paraula, Sra.
Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Deman disculpes. Gràcies. Gracias, Sra. Presidenta, buenos
días, señoras y señores diputados. Presentamos esta iniciativa
hace casi dos años del inicio de la pandemia, estamos
prácticamente en medio de la sexta ola y el turismo se constata
una vez más que ha sido el sector más duramente afectado.
Creemos que aún así no hay una conciencia por parte del
Gobierno central, y muchas veces del balear, de su importancia
y se limitan a políticas superficiales, cuando ha quedado
cristalino que dependemos en su mayoría de esta industria,
directa o indirectamente. 

Aunque el discurso triunfalista del Govern puede hacer
pensar que nadie ha quedado atrás, todos sabemos que esto no
es así y, además de las pérdidas personales irreparables, han
sido demoledoras también las económicas y sociales. Nuestra
comunidad autónoma ha sufrido los peores indicadores a nivel
nacional, se han perdido 12.000 millones en turismo en 2020,
7.000 millones en 2021, y la recuperación total augurada por la
Sra. Armengol para el 2022 los empresarios y expertos ya se
han encargado de trasladarnos que será para el 2023 o el 2024,
¡ojalá no sea así!

Preocupa el encarecimiento de la vida, la subida de la luz,
del butano, de los carburantes, con los carburantes más caros de
España, 30.000 parados más que antes de la pandemia, se
agravan los datos de pobreza y exclusión social, un 7% más
que en 2019, la subida de impuestos, cuotas de autónomos, no
es un escenario como para discursos triunfalistas por parte del
Govern; con una presión fiscal disparada, no haber reducido,
por ejemplo, o bajado el ITS o el canon de saneamiento, que
dependen del Govern, tal como hemos reclamado en otras
iniciativas, da la medida a veces de la poca conciencia que se
tiene de la importancia del turismo en Baleares. 

Estas sexta ola ha hecho tambalear la necesaria
recuperación del 2022, la incertidumbre está volviendo a
mandar y así lo dice el sector, que también pide prudencia y
trabajo conjunto con las administraciones para recuperar lo
antes posible.

Y esto nos hace ver nuevamente la necesidad de trazar una
estrategia integral turística de avales postpandemia a medio y
largo plazo, para un turismo sostenible y responsable, estable
y de futuro, en base a un consenso político y social para
recuperar fortalezas y empleo de calidad, tal como proponemos
en nuestro punto número 1.

Por otro lado, nuestra propuesta contiene además cinco
actuaciones que van dirigidas a la recuperación turística a corto
plazo 2022. 

Instamos al Gobierno central a trabajar con las
comunidades autónomas y el sector en una campaña de
divulgación y apoyo al sector turístico nacional y Baleares,
lógicamente, conjuntamente en una campaña de “España,
destino seguro”, que, aunque parezca que esto ya está pasado,
sigue estando en vigor y así aportar confianza a nuestros
mercados.

 Por otro lado, pedimos al Govern, primero, que haga
público el plan de actuación de la AETIB para 2022, si es que
quieren que cause el efecto necesario, que no nos vuelva a
pasar como el año pasado que se licitaron tarde los
comàrqueting para la mejora de la conectividad aérea. En estos
momentos lo que hay en la web es el plan actual de acción, no
el plan de actuación concreto. 

Pedimos un plan extraordinario también para combatir la
estacionalidad a ejecutar dentro del 2022, que es la herramienta
infalible para combatir la temporalidad y el empleo precario y
mejorar su calidad, además de la mejora del servicio.

Vemos que se están recuperando las operativas de
touroperadores alemanes a Mallorca poco a poco, lo veíamos
hoy en la prensa, pero todavía falta mucho, y Menorca e Ibiza
no están en la misma situación sen absoluto, y además hay
mucha competencia con el resto de destinos internacionales. Y
para reforzar esto proponemos que se efectué también el
programa de turismo social interislas, aprobado en los
presupuestos, a instancia del Partido Popular, insisto, para
alargar la temporada, y recuperar los mercados tradicionales
internacionales, como el británico y el alemán como los más
importantes, pero también el francés, el italiano, los Países
Bajos, determinantes para Baleares, cada uno en una isla
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distinta, y también son muchos de ellos determinantes para
alargar la temporada.

A pesar de las medidas de protección a trabajadores y
ayudas a empresas que se han producido, no han sido
suficiente, muchas pequeñas y medianas empresas y autónomos
han quedado atrás, han quedado por el camino más de 4.000
empresas en 2020. Por eso se ha de recuperar la productividad
y los empleos lo antes posible, con medidas facilitadoras e
incentivadoras y, a la vez, prorrogar las herramientas como los
ERTE, como mínimo hasta el 31 de mayo, que es lo que
nosotros solicitamos, y con la petición al Gobierno central de
la reducción de manera temporal del IVA aplicado al sector
turístico, mediante la tributación al tipo superreducido del 4%,
todo esto para 2022.

Por tanto, esta, junto a otras iniciativas que hemos venido
presentando, conforman un marco posible para trabajar por el
valor, la calidad y la sostenibilidad ,y abordar estos retos con
un marco jurídico útil, como no, que trate las mejoras del sector
turístico de manera integral, escuchando al sector en sus
necesidades, con políticas de incentivos no coercitivas, es
decir, una herramienta de consenso real y de futuro. 

Dejamos esta propuesta a su libre... a su consideración
esperando conseguir el apoyo de los grupos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Cabrera. Començam ara el torn de
fixació de posicions. En primer lloc, té la paraula la portaveu
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDÍZ:

Gràcies, presidenta. Òbviament qualsevol proposta que es
presenti tenint dos pilars, com ha expressat la portaveu que ens
ha precedit, que haurien de ser el consens i la sostenibilitat, en
termes de turisme, ha de tenir el nostre suport, és lògic.

Nosaltres, què defensam en matèria turística? Defensam la
millora de les condicions laborals, ho hem expressat al llarg de
tota aquesta legislatura una vegada rera l'altra, i també la
sostenibilitat del sector per reduir la petjada ecològica en
termes de consum d'aigua, d'energia i també de generació de
residus.

Dins les propostes que es fan en aquesta iniciativa,
lògicament arribar a fer una estratègia des del consens amb tots
els sectors implicats és molt interessant, perquè des de la
planificació serà com podrem arribar a tenir les millors
actuacions i després els millors resultats per a les nostres illes.
En termes de campanyes de divulgació i conscienciació, en
aquests termes que jo he comentat de condicions laborals, aquí
vàrem passar una PNL fa un temps en relació amb l’abús sexual
que pateixen les cambreres de pisos, en termes de sostenibilitat
del sector, sempre tendran el nostre suport.

En relació amb la interconnectivitat aèria, evidentment
també hi estarem a favor.

I en relació amb la resta de punts, ens agrada que a la fi el
Partit Popular estigui a favor dels ERTO, és una eina que ha
salvat moltíssims de llocs de feina a les nostres illes i que es va
posar en marxa des d’un ministeri d'Unides Podem, així que
benvinguda la iniciativa.

I ja per finalitzar, remarcar que, una vegada més, no
donarem suport a l’aplicació de l'IVA súper reduït del 4% en
aquest sector, consideram que és un sector que ha d’aportar,
són recursos molt necessaris per disminuir, efectivament, tot el
que es genera a les nostres Illes. Llavors, majoritàriament sí,
excepte al punt 8.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. És el torn ara del Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres valoram positivament
aquesta iniciativa que presenta el Grup Parlamentari Popular,
sobre reptes per a la temporada turística 2022.

I reflexionant sobre el títol, el primer repte que té el Govern
de cara a la temporada turística 2022 és redactar un
avantprojecte per a la Llei turística, que va anunciar a bombo
i platerets fa quasi un mes. Una Llei turística on, bé, nosaltres,
principalment, amb el tema de l’economia circular estem
absolutament d'acord i hi donarem suport i que farem propostes
per millorar el redactat, però, és clar, aquest redactat hauria ja
d'estar a disposició del Consell de Govern o a disposició dels
partits polítics de les nostres illes. I això encara no és així, per
molt que ja l'han presentat a Madrid, l'han presentat a
Barcelona, a tot arreu menys a les nostres illes.

I sobre la iniciativa en concret que presenta el Grup
Parlamentari Popular, doncs evidentment estam alineats amb
molts dels seus punts. Consideram que ja l'eslògan de “Destí
segur” segurament l'hem de replantejar, perquè evidentment la
pandèmia ja dona mostres que tard o d’hora deixarà de ser una
situació que eviti els desplaçaments de turistes, i l'activitat
turística, tant a Balears com a tot arreu, ja s’iniciarà amb
normalitat. 

Nosaltres apostem perquè les Illes Balears siguin el primer
destí circular del món, i això segurament ens permetria
mantenir el lideratge que tenim en aquests moments en
transició a la l'economia circular.

I, bé, evidentment, també l'AETIB ha de fer la seva feina
per molt que parlin de la temporada 2022, aquesta temporada
turística 2022 ja ha començat, ja ha començat a preparar-se
l'inici de molts dels establiments hotelers, ja han començat a
preparar-se les activitats tant culturals com esportives que s'han
de dur a terme durant aquest any, i és important que l'AETIB
tingui clarament definides les línies de treball per a aquesta
temporada.

Gràcies, presidenta. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Correspon ara el torn de
paraula al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, passaré la
paraula al Sr. Ferrà, que substitueix en aquesta comissió al Sr.
Mas.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En faré molt poc ús
d'aquesta paraula, simplement per dir que, en línies generals
donam suport a aquesta iniciativa.

Sí que volem deixar constància que no donarem suport al
punt número 8, creiem que la rebaixa de l’IVA al sector turístic
és una pràctica que ja s'ha dut a terme altres països com, per
exemple, a Itàlia, durant la crisi de la COVID, que no ha tengut
un impacte real sobre el consum, només una reducció de la
recaptació tributària la qual va en detriment de la capacitat dels
estats per cobrir els serveis públics que ara, a més ara, durant
la pandèmia, s'han demostrat més necessàries que mai.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Passam el torn de paraula al
portaveu del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr.
Jorge Campos. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta. Independientemente,
y sin entrar en lo que se ha citado por algún diputado de ese
anteproyecto de Ley turística fantasma, o misteriosa, que nos
vamos enterando por fascículos, así como va filtrándose a la
prensa, y claro no saber su contenido, y tratándose nada más y
nada menos que de nuestro sector económico más importante,
nos parecen acertadas las propuestas que presenta el Partido
Popular y por eso daremos nuestro apoyo a todos los puntos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos. És el torn ara del portaveu del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, però no hi és en
aquest moment a la sala, el Sr. Melià. Doncs, passem la paraula
a la portaveu del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Patrícia Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta i bon dia a tothom. Nosaltres també
donarem gairebé suport a tota aquesta iniciativa. Hem de dir,
Sra. Salomé Cabrera, que agraïm que hagi inclòs aquest afegitó
de “conjuntament amb els consells insulars”, vostè sap que
nosaltres sempre defensam molt que la promoció turística és
dels consells insulars i per açò agraïm que hagi tingut la
deferència d'incloure-ho, perquè així ens facilita poder votar-hi
a favor. 

Li dic que en el punt segon farem una abstenció, perquè
nosaltres consideram realment que, precisament, si hi ha un
turisme que està molt dinamitzat, i gràcies a aquesta pandèmia,

ha estat el nacional; vull dir, no és que hi estiguem en contra,
però ens abstenim. 

I en el darrer punt, també hi votarem en contra, primer,
perquè consideram que evidentment creiem que hi ha altres
IVA, que si s’haguessin de reduir no seria aquest, pens, per
exemple, amb els productes femenins de menstruació, pensam
que és molt més important facilitar l'accés a aquest tipus de
producte, rebaixant-ne l'IVA, que no a la qüestió turística. 

Així, perquè quedi ben clar, és un vot favorable a sis punts,
una abstenció i un vot en contra.

Gràcies, 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Passem ara el torn de paraula, per
últim, al Grup Parlamentari Socialista, a la seva portaveu la
Sra. Pilar Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Bé, la Sra.
Cabrera ha comentat, en primer lloc, a la seva exposició, que
considera que el Govern de les Illes Balears fa triomfalismes i
que no és el moment de triomfalismes, i jo també li diria a la
Sra. Cabrera que tampoc és el temps de discursos dramàtics. És
veritat que la situació en el 2020 va ser dramàtica, en aquell
moment hi va haver problemes socials i econòmics, i sobretot
de salut; en el 2021, per sort, hi va haver recuperació, tant en
temes sanitaris com en temes econòmics, millor del que
s'esperava; i som a un 2022 molt prometedor i amb una previsió
de creixement, per part del BBVA, d’un 8,3%.

Tenim el mes de gener, en temporada baixa, una afiliació
amb màxims històrics, que situa l'afiliació a la Seguretat Social
en 430.993 persones més, i una taxa d'atur que cau a un 34,7%
i és un registre tan baix com el del gener del 2008, fa 14 anys,
però amb molta més població ara que abans. Per tant, tan
malament no deu anar. 

També vostè, a l'exposició de motius, ha dit que el Govern
de l'Estat i de les Illes Balears no han fet res per al sector
turístic durant aquesta pandèmia, i vull dir-li que, just dels 855
milions d’euros que es varen repartir de forma molt accelerada
en aquestes Illes Balears, es va repartir al sector serveis un 67%
d'aquest import. Per tant, tan malament no ho deu haver fet,
Sra. Cabrera, el Govern de les Illes Balears, per tenir aquestes
dades.

Demanaria votació separada dels punts de la proposició no
de llei, perquè votaríem a favor tots els punts, excepte el punt
8, que hi votaríem en contra, perquè vostès demanen aplicar al
turisme un tipus reduït, superreduït de l’IVA a un 4%. El tipus
reduït del 4% de l'IVA s'aplica a béns i serveis de primera
necessitat, el turisme consideram que és un servei de molta
necessitat, però no de primera necessitat, hi ha molts altres béns
i serveis de primera necessitat.

El Sr. Ferrà, de MÉS per Mallorca, ja ha fet un comentari,
que altres països han pres aquesta mesura i no ha estat positiva;
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és a dir que la reducció d'IVA no ha implicat un increment del
turisme, de més visites, ni de més despesa turística i, per tant,
creiem que no ho votarem per aquest motiu.

Tampoc no ho votarem, perquè no fa falta una reducció
d'imposts quan les reserves, avui mateix en premsa, diuen que
les reserves ja s'han començat a posar a l'alça, que hi ha més
reserves, que es preveuen més reserves que en el 2019, o igual.
I de fet, el Sr. Escarrer, avui mateix diu que contractarà més
personal perquè es preveu una molt bona temporada turística.

Per tant, no es justifica per a res una reducció d'aquest
impost. I per suposat reduir imposts, reduir IVA no implica...
l'únic que fa és reduir la recaptació i, per tant, l'Estat no té
capacitat per cobrir els serveis públics, com salut, educació,
assistència social, que hem vist que han estat molt importants
i molt necessaris durant aquest període de crisi. Vostès sols
parlen de rebaixa de tributs ara que són a l’oposició, perquè
quan governen no és que no en parlin, és que augmenten els
imposts i els mantenen. Per tant, el que volen vostès ara es que
privatitzem guanys i socialitzem les pèrdues, i això no té cap
sentit ni un.

Per tant, votarem en contra aquest punt vuitè.

Pel que fa al punt primer, de redissenyar l'estratègia turística
per a les Illes Balears amb consens social, benvinguts al
consens social, el Govern de les Illes Balears des del 2015, a
través de la Mesa de diàleg social, fa aquest consens social junt
amb els agents econòmics i socials de les Illes Balears, i
elaboren i redacten la Llei turística, que nosaltres tampoc no
hem vist, s'han presentat les línies genèriques i es treballa amb
tots els sectors econòmics i socials per arribar al màxim
consens en aquesta llei; quan estigui totalment redactada, ja es
presentarà a aquest parlament per debatre amb els seus temps
necessaris.

Per tant, votarem que sí a aquest punt, perquè no veiem
perquè..., ve a ser el que fa el Govern de les Illes Balears. 

En el punt segon, vull dir que també votarem a favor.
Turespaña ja va posar en marxa una campanya “Te mereces
España”, com a un destí segur, i també va crear la pàgina web
Travel Safe Spain...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, ja acab. I llavors, sí que volia plantejar una esmena a la
Sra. Cabrera, en el punt quart, que és canviar on posa “pla
extraordinari”, canviar per “un paquet de mesures”, perquè
vostè presenta un pla, proposa un pla extraordinari, per
combatre l'estacionalitat, quan d'extraordinari no té res perquè
ja es fan mesures des de l'AETIB per desestacionalitzar la
temporada.

Per tant, volíem presentar aquesta esmena de substitució in
voce, si ens l’accepta hi votaríem a favor i, si no ens l'accepta,

també votaríem a favor, perquè l'AETIB ja du a terme aquestes
actuacions. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. És el torn ara, per
contradiccions, de la portaveu del Grup Parlamentari Popular,
la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, agradecer a los grupos el
apoyo total o parcial de esta iniciativa que hemos presentado
con el objetivo de ser constructivos y de trabajar conjuntamente
para abordar una temporada 2022, con medidas a corto plazo
y a largo plazo.

Valoramos positivamente que se vea bien el hecho de poder
iniciar un trabajo conjunto a nivel estratégico, de futuro, más
que nada porque hay un antes y un después de la pandemia, y
todo el mundo creo que estamos de acuerdo que hay que
aprovechar oportunidades, las oportunidades que nos puedan
dar tanto los fondos europeos como los nuevos planteamientos
que se hayan podido revelar durante todo este proceso.

En cuanto a los temas que se han ido comentando por parte
de los diferentes portavoces, hacer un comentario referente a
los ERTO o los ERTE, dice la Sra. Martín que es una cosa que
parece que nació en el ministerio de Podemos, el Ministerio de
Trabajo, en Podemos, y quiero recordar -y usted lo sabe
perfectamente- que los ERTE existían en el Estatuto de los
Trabajadores desde los orígenes, otra cosa es la situación de
pandemia y las medidas que se hayan tomado en este sentido
para abordar esta situación de cierre por el estado de alarma,
esto usted lo sabe, lo que pasa es que se hace este discurso
demagogo, que yo lo lamento, porque todos sabemos que
estamos diciendo una verdad a medias y, entonces, no beneficia
a nadie esto.

Otra cosa es decir que esta prórroga que nosotros pedimos,
faltan dos semanas para que finalice la vigencia de los ERTE,
yo creo que esto es importante, que el Gobierno tome medidas,
ahora sí, desde el ministerio, para que esto, esta incertidumbre
y este sinvivir que tienen las empresas y los trabajadores, se
pueda erradicar si definitivamente tienen intención de
prorrogarlo.

Lo del tema del IVA del 4%, es una lástima que no vean la
necesidad de incentivar un sector que ustedes dicen que no es
primordial lo de primera necesidad, porque no es comida, pero
que da de comer a la inmensa mayoría de los españoles y de la
gente de Baleares, puesto que el sector servicios abarca un 80,
un 85%, tanto aquí en Baleares, como a nivel, incluso, me
atrevería a decir, nacional. Por tanto, yo creo que ver esto
desde este punto de vista simplista, creo que es un error.

Además, ustedes, lo de la presión fiscal lo llevan..., ahora,
escuchábamos los 33.000 millones que quieren implementar en
presión fiscal a los españoles, por parte de Podemos. ¿A qué
conduce esto? Pues no lo sabemos, la verdad, creemos que es
un sinsentido.
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Los consells insulares, Sra. Patricia Font, totalmente de
acuerdo, nosotros siempre lo hemos defendido, usted sabe que
nosotros hemos estado defendiendo los intereses del Consell de
Menorca; en este sentido, nosotros hemos rechazado un
traspaso de competencias mal dotadas en promoción turística,
precisamente por esto, con lo cual nosotros no somos
sospechosos de no entender la defensa de cada uno de los
territorios insulares. 

Y al final, en cuanto a la intervención de la Sra. Sansó, del
PSOE, creemos que hay mucho por recuperar todavía, los
discursos triunfalistas tienen que moderarse, porque hay mucho
por recuperar: 30.000 trabajadores más en paro, estas
maravillosas cifras, que dicen, 30.000 trabajadores más en paro
que en 2019; 34.000 empleos menos. Estos son datos que hay
que tratar con cuidado porque hay mucha gente afectada.
Entonces, en este sentido les pediría que fueran un poquito más
prudentes.

En cuanto a la temporada de marzo. Ustedes dicen que,
efectivamente, se está recuperando ya el turismo, bueno, se está
recuperando, se está recuperando la conectividad con Alemania
en Mallorca; en Menorca, Ibiza y Formentera es una historia
diferente, lo hemos hablado otras veces aquí, en esta comisión,
no podemos, digamos, medirlo todo por el rasero de Mallorca,
una cosa es que se recupere la operativa con Alemania, con los
turoperadores tradicionales con Mallorca, que está muy bien,
y nos alegramos un montón, pero hay muchísimo trabajo por
hacer, hay muchísimo mercado por recuperar: británico,
francés, italiano, etc.

Y un comentario al señor de MÉS per Mallorca, que usted
dice que no es necesario bajar el 4% porque, si lo compara con
Italia, bueno, a lo mejor sería necesario también comparar con
Italia, con Francia, los miles de millones de ayudas que se
dieron al mes del cierre, al mes del inicio de la pandemia, al
sector turístico a fondo perdido, ayudas a fondo perdido al
sector turístico, cuando la afectación que tiene en el PIB en
esos países no es, ni de lejos, la que tiene en España o en
Baleares. Con lo cual, yo creo que si comparamos una cosa hay
que compararlas todas porque si no tenemos lecturas sesgadas
y engañosas, y creo que eso tampoco beneficia a nadie.

En cualquier caso, insistir en el agradecimiento a los votos
favorables y...

¡Ah, perdón!, la enmienda del PSOE, Sra. Sansó, nosotros
insistimos en que queremos una actuación extraordinaria
porque creemos que la desestacionalización es fundamental
para la mejora del empleo, para eliminar precariedad laboral,
pero si ustedes nos dicen que lo que pretenden es establecer un
plan de medidas, nosotros queremos un plan de medidas
extraordinario, pero, bueno, ese no será el problema.
Aceptamos la enmienda y ya está. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Cabrera. Doncs, una vegada acabat el
debat passam a... Una pregunta, Sra. Cabrera, ¿acepta la
votación por separado?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Votación separada, sí. Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Cabrera. Passam doncs a la votació de
la Proposició no de llei RGE núm. 376/22.

Passam a la votació del punt número 1.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor. Unanimitat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar el punt número 2. 

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En contra?... Ja està, m'he despistat, perdonin. 

Passam a votar ara el punt número 3. 

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor. 13 vots a favor, perdó. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a votar el punt número 4, amb l'esmena del
Grup Parlamentari Socialista acceptada. 

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votam el punt número 5.
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Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt número 6.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt número 7.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

I punt número 8.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Cap abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En contra?

EL SR. SECRETARI:

7 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queden aprovats la majoria dels punts, és
a dir, els punts números 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 de la Proposició no
de llei de RGE núm. 376/22, relativa a reptes per a la
temporada turística 2022.

2) Proposició no de llei RGE núm. 297/22, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a la
reforma laboral.

Passam, doncs, ja, al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 297/22, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, de
suport a la reforma laboral. En primer lloc, per a la seva
defensa, té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, portam avui aquesta PNL,
és una PNL que pretén donar suport ferm a la reforma laboral,
un suport a una reforma que la consideram, nosaltres per això
demanem el suport de tothom, com a una gran passa endavant
en la protecció de les persones, una passa endavant per millorar
la dignitat dels treballadors i les treballadores, tant de l'Estat,
però molt especialment també afecta la comunitat autònoma. 

La reforma laboral que es va aprovar la setmana passada té
com a objectiu les persones, la dignitat, millorar la vida, i fer
del mercat laboral que sigui més just i més competitiu, perquè
al final reduint la precarietat, la temporalitat es facilita l'accés
a una ocupació digna. Però, també portem aquí aquesta PNL
per deixar constància també que no donar suport a aquesta
reforma laboral és deixar milers i milers de treballadors en una
situació de debilitat, de precarietat, de manca de justícia. A
més, hem de reconèixer que aquesta reforma és fruit del
consens, del diàleg, de l'acord social. 

Mirin, si alguna cosa hem tret en positiu d'aquesta pandèmia
és que necessitam canviar les coses i per canviar les coses, per
avançar cap a una major justícia social, hem d'avançar cap a un
pacte social que ens permeti sortir a tots reforçats. Aquest pacte
social és imprescindible, hem de continuar endavant i hem
arrancat aquesta passa inicial amb la signatura de una reforma
laboral per part dels agents socials, sindicats i patronal que
faran possible canviar la situació en la qual vivia molta gent i
resoldre un dels grans problemes que afecten el nostre mercat
laboral, el mercat laboral tant a nivell estatal, però molt
especialment el mercat laboral de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Precarietat, inestabilitat, temporalitat són les rèmores del
nostre mercat laboral i, ara, amb aquesta reforma es veuen
resoltes perquè canviaran la vida a milers i milers de
treballadors i famílies d'aquestes illes. 

Aquesta reforma també canvia, és important perquè canvia
el paradigma, fins ara el contracte temporal era el que
predominava, a partir d'ara es posa el contracte estable, el
contracte indefinit com a norma. A partir d'ara el contracte
indefinit ha de ser el predomini i la reducció dels contractes
temporals serà  substancial, que sols passaran a ser de caràcter
formatiu, o per necessitats estructurals per a menys de sis
mesos. 

Aquest canvi de paradigma del qual parl farà que prop de
55.000 treballadors i treballadores de les Illes Balears vegin els
seus contractes transformats en permanents; 13.000  joves
veuran com els seus contractes s’estabilitzen i com els seus
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projectes de vida poden tirar endavant; són 13.000 joves que
comencen ara les seves passes al mercat laboral i això els
permetrà engegar projectes d’adquisició d’habitatges,
estabilitat, emancipació. Per tant, és una una passa endavant en
l'emancipació dels nostres joves i per tant és positiu.

A més a més, però, 13.000 eventuals del sector turístic, un
sector motor de l'economia de les Illes Balears, passaran a ser
fixos discontinus. Els treballadors de la construcció veuran
també reduïda la seva taxa de temporalitat perquè es redueixi
la possibilitat de sots-contractació. 

Per tant, torn repetir, no donar suport a la reforma laboral
és no donar suport als treballadors i treballadores dels
principals sectors productius de les Illes Balears; no donar
suport parlamentari a potenciar la contractació indefinida és
condemnar els nostres treballadors i treballadores a una situació
de precarietat. Però, a més a més, aquesta reforma no sols
afecta el tema de contractació, sinó que també tracta temes de
millora de salaris perquè es reformen els articles 82 i 86 de
l'Estatut dels Treballadors perquè permetin que el conveni
sectorial passi per sobre de l'empresarial i la pròrroga
automàtica d’aquest conveni fins que no se’n signi un altre. 

Per tant, es consoliden també les figures de protecció, com
són els mecanismes (...) i aquesta major protecció farà que prop
de 85.000 treballadors fixos discontinus d’aquestes illes
s'incorporin...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... a situacions de millor protecció. 

Per tant, sols vull insistir, no donar-li suport significa no
donar suport a la millora de vida. Ahir es va anunciar la pujada
de salari mínim interprofessional, és la segona passa per
millorar la vida de tots. Per tant, és el moment de donar-li
suport i seguir avançant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per part del Grup
Parlamentari Mixt s’ha presentat l'esmena RGE núm. 671/22,
i per a la seva defensa passem la paraula a la Sra. Portaveu, la
Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres reconeixem que aquesta
reforma, evidentment, ha suposat tot un seguit de millores, sens
dubte, però és cert que queda molt allunyada d'aquella famosa
derogació que van prometre durant la campanya electoral, ens
preocupa que es consideri que aquesta reforma és la màxima
que es pot aconseguir, perquè pensam que també açò pot
contribuir a la desmobilització. 

Aquesta reforma té dos objectius que són els exigits per
Europa: per una banda, reduir la temporalitat endèmica

d’aquest país, i, per una altra banda, recuperar l'equilibri en la 
negociació col·lectiva. Però també té dos talons d'Aquil·les que
són: els acomiadaments no s'han acabat de resoldre, i la sots-
contractació o externalització, és a dir, calia derogar l'article
42.1.

Les mateixes kellys se senten abandonades en aquest sentit
i han estat crítiques davant aquesta reforma, ja que, com elles
diuen, per molt contracte fix que tenguis mentre
l’acomiadament continuï essent barat, bé, doncs et podran
acomiadar sense cap problema. 

Per tant, consideram que és una reforma continuista i que
cal seguir treballant per millorar la qualitat de l'ocupació. 

Tampoc no ens convenç el to triomfalista general i, en
particular, sobre el consens amb la patronal, ja que aquesta pot
canviar d'opinió amb un canvi de govern, però fàcilment. És a
dir, no trobam que sigui cap garantia tampoc.

Tampoc no ens ha agradat gaire l’actitud dels sindicats, que
pensam que només s'han limitat a asseure’s a una mesa de
negociació sense fer cap tipus de mobilització. 

En definitiva, pensam que es podria haver fet més, haver
millorat més aspectes i és per açò que hem presentat aquesta
esmena, amb les qüestions no incloses a aquesta reforma i que 
ens preocupen, i que són: primer, establir controls
administratius als ERO; segona, millorar les indemnitzacions
per acomiadament; tercer, donar més importància als convenis
autonòmics; i quart, recuperar tots els drets de la classe
treballadora perduts amb la reforma laboral del 2012. 

Llavors, davant els dubtes expressats, tot i valorar algunes
de les mesures que té aquesta reforma, però enyorant que no
s'hagi arribat més enfora, ens abstindrem en aquesta iniciativa. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos també s’ha presentat una esmena, la RGE núm.
925/22, i per a la seva defensa té la paraula el Sr. Marc
Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. El document de la reforma laboral que
es va validar ara ja fa uns dies al Congrés és un document que
s'ha discutit, s’ha negociat i finalment s'han consensuat entre les
patronals i els sindicats. I, evidentment, el Grup Parlamentari
Ciutadans del Congrés dels Diputats va votar a favor d’aquest
consens entre patronals i sindicats, perquè és el document
consensuat. De fet, les patronals ja han manifestat que el que
pretenia el Govern era pitjor que el que s’ha acabat negociant
i, per tant, és un document que sí s'ajusta al que està
consensuat.

Amb aquest document validat, les empreses i els inversors
estrangers i la Unió Europea es queden tranquils, perquè el
mercat laboral espanyol té una garantia de flexibilitat. Per tant,
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aquesta validació va ser una victòria per als espanyols, va ser
una victòria per a l'ocupació, per a l’atur juvenil.

També, a més a més, des de Ciutadans valorem
positivament que el mercat laboral no es trobi en mans ni de
Bildu ni d'Esquerra Republicana. 

Ara bé, aquest document és insuficient, és insuficient
perquè no s'ha atrevit a abraçar el contracte únic, no s'ha atrevit
a bonificar la contractació indefinida o avançar en la flexibilitat
per als treballadors. Malgrat aquesta reforma laboral és
insuficient, també té aspectes positius i nosaltres sempre hem
defensat receptes que han funcionat bé al món i a  Europa per
combatre els problemes de la temporalitat, la precarietat que
ara ens assolen: un model de flexiguretat, un contracte únic, la
motxilla austríaca, entre altres mesures. 

Ens alegra que, després de moltes crítiques, el Govern hagi
arribat al que nosaltres veníem dient des de fa molts d'anys,
com reduir el menú de contractes laborals i caminar cap a un
contracte únic o introduir penalitzacions per l’excés de
contractes temporals.

Amb tot això, hem presentat una esmena perquè el
Parlament balear reconegui la importància de la nova reforma
laboral, entre d'altres qüestions, perquè ha establert que els
contractes eventuals passen a la modalitat de fixos o de fixos
discontinus.

Sobre els cinc punts que presenta la Proposició no de llei
que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista, de suport a la
reforma laboral, bé, manifestar que votarem a favor del primer
punt, evidentment, com a Ciutadans, vàrem votar a favor de la
validació del decret llei.

En el punt 2 li vull demanar una esmena in voce, perquè a
la darrera frase ens agradaria eliminar la paraula “restablir”,
que acabi dient “que permeti restablir l'equilibri entre empreses
i persones treballadores”, bé, fa la sensació que les empreses
actuen d'una manera que no permet aquest equilibri, i tots som
conscients que, principalment, les petites empreses, les PIME,
els autònoms, la veritat és que fan equilibris per poder -en
moltes ocasions- pagar els treballadors. Per tant, demanem si es
pot eliminar la paraula “restablir”.

I del punt 4, en el punt 4 ens abstindrem perquè consideram
que, com he comentat abans, una manera de crear un marc
laboral adaptat a les necessitats del segle XXI, bé, evidentment,
aquesta reforma laboral és insuficient, des de Ciutadans
considerem que aquesta reforma laboral és insuficient per crear
un marc laboral adaptat a les necessitats del segle XX, insistir
en el contracte únic, en bonificar la contractació indefinida i en
avançar en flexibilitat.

La resta de punts els votarem a favor. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Començam ara ja el torn de
fixació de posicions. En primer lloc, té la paraula la portaveu
del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Salomé Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, debatimos hoy esta iniciativa
que ha traído el PSOE, en solitario, por cierto, hablan de
consenso y de que todos están de acuerdo con esta reforma,
pero veo que la firman ustedes solos, ya nos explicará el por
qué.

No acabamos de entender, ya le digo, una materia que, al
final, no tenemos competencias aquí. Ya ha sido objeto de
debate en el Congreso de los Diputados, da la sensación que
ustedes, lo que persiguen es hablar de una manera superficial,
insistiendo en una propaganda, en tópicos, como ya le hemos
oído, y como si buscan una contraposición, como también ha
dejado evidente, ha hecho evidente con el Partido Popular; con
lo cual nosotros, de inicio, pues nos sorprende, la verdad.

En este sentido, haríamos algunas valoraciones. Mire, las
diversas modificaciones que ha habido en el Estatuto de los
Trabajadores, todas, han tenido por objeto la reducción del
paro y la reducción de la temporalidad, esos eran los objetivos,
tanto de las reformas que hizo el PSOE, de las que hizo el PP,
y la que dice que hará objeto..., objetivo de esta..., perdón, este
trabajo de reforma laboral, el objetivo de ésta.

Pero lo que sí es evidente, tal como reconoce esta misma
PNL cuando alardea de la reducción del paro antes de la
entrada en vigor de esta reforma, es que la reforma del Partido
Popular, evidentemente, sí ha sido útil para reducir el paro. Es
evidente que la actual reforma no ha sido una derogación de la
reforma anterior, como ustedes abanderaron, tanto el PSOE
como Podemos, en todos sus mítines, arengando a esa
derogación, lo que han hecho ha sido una reformita para poder
decir que han hecho algo, evidentemente. 

Dos aspectos fundamentales de la anterior reforma, el
cambio de la indemnización por despido improcedente, de 45
a 33 días por año trabajado, no lo han tocado. Ni el trámite de
los ERE, despidos colectivos que la reforma del Partido
Popular eliminó la autorización administrativa previa, que ha
defendido siempre el Sr. Negueruela en sus intervenciones, no
lo han tocado. Y se mantiene el control a posteriori por los
juzgados, tal como figura en la reforma del Partido Popular.

En el tema de los convenios colectivos, además de la
diferencia con la supremacía de los convenios con las
comunidades autónomas, la realidad es que solo se modifica en
materia de tablas salariales y, en lo demás, se mantiene lo de la
reforma laboral del Partido Popular. 

En materia de contratación temporal, el concepto
fundamental que quedó reforzado con la reforma del Partido
Popular es el de fijeza para los puestos de trabajo estables de
las empresas y que los contratos temporales siempre tienen que
tener una causa perfectamente acreditable. Eso no cambia, pero
se complica la situación, especialmente para las PYME, como
ya se ha dicho, para los contratos a tiempo parcial y para los de
relevo. Veíamos las declaraciones también de la PYMEM, no
hace mucho, en este sentido, o el posicionamiento contrario de
los autónomos.
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Y es curioso que ustedes, quienes, como Govern en esta
comunidad, han multiplicado la contratación temporal y
precaria en la Administración pública, que en Baleares la ha
aumentado hasta el 50%, ahora quieran ser los defensores de la
estabilidad laboral, dependiendo de las circunstancias.

Los ERE y los ERTE están en el Estatuto, como decía
antes, de los Trabajadores desde su aprobación original. El
PSOE, desde la moción de censura, no ha cambiado ni una
coma de esta regulación de los ERE y los ERTE. El cambio
que se hizo fue a partir de marzo de 2020, como he dicho antes
a la Sra. Martín, por una razón muy fácil de entender, para el
que quiera, lógicamente, que es que el Gobierno Sánchez fue,
el 14 de marzo, quien dictó un estado de alarma -por cierto,
inconstitucional- obligando a cerrar las empresas y a confinar
y, por lo tanto, se tuvieron que suspender los contratos,
generando los expedientes de regulación temporal de empleo,
los ERTE, y lógicamente pagar los subsidios y la Seguridad
Social por parte del Estado, que era quien mandó al cierre.

Cualquier Gobierno de cualquier color político hubiera
hecho lo mismo en estas circunstancias, y creo que esto tiene
que quedar muy claro. Cuando comparas situaciones
parcialmente distintas, y lo haces a sabiendas, como lo hace,
nos tiene acostumbrados, el Sr. Negueruela, pues la verdad es
que se hace una demagogia barata. Lo cierto es que con la
normativa del PSOE, con la crisis de 2008, se incrementó el
paro en más de 4 millones de parados, y con la reforma laboral
del Partido Popular se invirtió la situación y se recuperó el
empleo, y estos son datos objetivos.

Ustedes hablan mucho de acuerdo, de negociación con los
agentes sociales y acaban de anunciar la subida, que también lo
han dicho, del salario mínimo interprofesional, con la oposición
de los autónomos, que son los más afectados por este tema,
pues muchos no tienen convenio, y las asociaciones
empresariales; en según qué cosas, buscamos el apoyo de los
empresarios y, en otras, no.

En definitiva, creemos que esta PNL está llena de tópicos,
simplificaciones, que su objetivo no es otro que tratar un tema
que en este momento no es competencia del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Tiene que ir acabando, Sra. Cabrera. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sra. presidenta. Y insistir en que no aceptamos el hecho
simplista, la afirmación simplista de que si no estamos a favor
de esta reforma, estamos en contra de los trabajadores, esto es
una demagogia indigna de un partido político como el PSOE.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Cabrera. És el torn ara de la portaveu del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, agrair al Partit
Socialista que avui ens permeti parlar de reforma laboral, ben
igual que es fa a tots els municipis i parlaments arreu de l'Estat.
És un suport que arriba a un moment molt interessant,
especialment ara, que hem aprovat l’augment del salari mínim
interprofessional, jo crec que és un suport de soci de govern
que sempre s’ha d'agrair, per la via que arribi.

En relació amb la reforma laboral, evidentment, és una
primera passa. Hem arribat al final del camí? I tant que no! I
tant que no!, és una primera passa de moltes que vendran. Ara
mateix, com dic, aquesta mateixa setmana, hem aprovat
l'augment del salari mínim, i moltes altres que han de venir.

S'ha dit aquí que només cercam el suport segons quan i
segons de qui. No és vera, nosaltres sempre el cercam, però es
veu que a la patronal no li va bé que la gent pugui arribar amb
un sou mínim de mil euros, que no és que parlem tampoc de
gran cosa, mil euros al mes per poder omplir la gelera, per
poder comprar la roba i pagar el lloguer, llavors, parlam d'uns
mínims absolutament bàsics per a la població.

Jo crec que el rol patètic que hem vist del cap de l’oposició,
el Sr. Casado, al llarg d'aquest temps ha estat lamentable,
absolutament lamentable, perquè hauria d'haver donat suport a
la millora de la vida de la població, si realment ho vol.

Perquè, què du aquesta reforma? Doncs, evidentment, una
disminució de la temporalitat, que és que la Unió Europea ens
ha tret els colors a Espanya, és un dels principals problemes
que tenim i, sobretot, molt per sobre de la resta d'estats que són
a la Unió Europea. No permet als joves tenir un mínim projecte
vital, un mínim, l'estructura del mercat, amb aquesta
temporalitat, amb aquesta rotació de personal, tampoc no
beneficia les empreses, n'hi ha moltes que encara no ho han
entès, però tenir persones sense formació que arriben i, al cap
de molt poc temps, se’n van, no els permet generar més
beneficis. L'estabilitat en ocupació és una eina fonamental per
millorar les empreses, i amb això crec que es podrà veure.

Lògicament, en relació amb l'esmena que presenta MÉS per
Menorca, és clar que l'objectiu és recuperar tots els drets de la
classe treballadora perduts amb la reforma laboral del 12, és
clar que sí. Avançam passa a passa, i no defallirem, jo, li ben
promet, és que no defallirem fins que això acabi de caure, sigui
en aquesta legislatura o sigui a la propera, no en tengui cap
dubte, anam per a això. 

I després, ha dit també que la reforma del PP del 2012 va
ser útil per reduir l’atur, no, va ser útil per enviar moltíssima
gent a l'atur, això és per al que va servir aquesta reforma
laboral, per dur molt de patiment al nostre país. I això, jo crec
que no hi ha ningú que pugui treure pit d'aquella reforma, de
com es va fer, amb els motius que es va fer i amb els resultats
que es varen assolir.

En definitiva, nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa,
benvingut el Partit Socialista, i és una primera passa, una
primera passa de moltes que han de venir. Gràcies.

 



TURISME I TREBALL / Núm. 64 / 10 de febrer de 2022 967

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. És el torn, ara, del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seguiré la paraula de la companya,
Antònia Martín, d'Unides Podem, perquè, és clar, sí que hi ha
formacions que treuen pit d'aquella reforma, sí que hi ha partits
que treuen pit d'aquella reforma, vostè ha dit que n'hi ha que
no, però ara mateix acabam d'escoltar la diputada del Partit
Popular traient pit d'aquella reforma laboral i qualificant
aquesta reforma de tan petita, tan petita, tan petita, de tan petita
que jo no entenc com no voten a favor vostès de la reforma
laboral. És a dir, jo crec que..., és a dir, l'han qualificada de tan
petita, almanco a la primera part de la seva exposició, que
sembla que hi haurien d'estar a favor.

És cert que hi ha hagut un discurs històric i, des de MÉS per
Mallorca el defensam, i crec que està en vigor, de la derogació
de la reforma laboral del 2012, i aquí hi som nosaltres, i
evidentment hi som amb una situació complicada a l’hora de
determinar posicionaments polítics davant la reforma que s'ha
dut a terme.

Jo crec que hi ha una sèrie de punts que hem de posar
damunt la taula, exclusivament des de l'òptica de les Illes
Balears, d’un partit sobiranista com MÉS per Mallorca. Crec
que hem de reconèixer, primer de tot, que el suport dels grans
agents socials és important, ho és, sobretot agents socials que
en aquest cas representen el sector de treballadors més
beneficiat per aquesta negociació, que són els del sector privat,
no són ni funcionaris, ni són altre personal laboral de
l'administració, no; parlam d’una reforma que beneficia el
sector privat i, els agents socials, amb moderada o gran
satisfacció, s'han pronunciat, i això s'ha de posar a la balança.

I l’altra, la que jo crec que és més important per a nosaltres,
és l’òptica balear. Aquesta reforma, que per a nosaltres ja hem
manifestat que deixa molt pel camí, massa, però aquesta
reforma, específicament als treballadors de les Illes Balears,
proporcionalment, respecte d’altres territoris, beneficia, perquè
ataca la temporalitat, que és un dels mals endèmics que té
l'economia i el treball a les Illes Balears.

I això és positiu, i MÉS per Mallorca centra el seu
posicionament primer des d’aquesta òptica, com ha de ser, ha
de ser així. I, així i tot, pensam que faria falta més ambició en
aquesta reforma, fins que no arribem, evidentment, als drets de
l'any 2012, que se’n varen retallar molts.

Per tant, no ens podem donar per satisfets perquè tenim tot
un marge encara per recórrer. I també..., no només el 2012, és
que han passat deu anys des de l'any 2012, i des de l'any 2012
han canviat les coses, també. És cert que molt de teixit
empresarial ha patit, acabant la crisi anterior i, després, amb la
crisi de la COVID. És cert, no només els treballadors han patit,
sinó també el teixit empresarial, el teixit productiu ha patit,
però també és cert que la riquesa ha seguit acumulant-se i
incrementant-se en els més rics. Per tant, en aquests deu anys
també hi ha marge de millora. Els punts del 2012, no pot ser un

punt final, ha de ser un punt més alt, hem d'avançar respecte de
l'any 2012.

A dia d'avui, crec que hi ha el debat sobre la reforma fiscal,
potser no sigui un tema laboral sinó una reforma fiscal la que
faci, la que equilibri, aquesta justícia d’equilibrar la riquesa,
però s'ha de tenir en compte, també. Per tant, hi ha camí.

I aquests dies veiem com hi ha altres mesures, el salari
mínim interprofessional, és a dir, el "mileurisme", aquell
"mileurisme" serà el salari..., és sinònim de salari mínim
interprofessional, i això és positiu i ho hem de dir i n’hem
d'estar contents. Però, així i tot, no n’hi ha prou a
conformar-nos aquí, perquè el cost de la vida no ha aturat de
créixer i les persones més vulnerables, les que s'emparen en
aquest salari mínim interprofessional, moltes vegades, malgrat
aquestes pujades que hi ha hagut aquests anys, la manera de
sobreviure és amb renúncies, renunciam respecte del que tenien
aquells treballadors que tenien el salari mínim interprofessional
fa vint anys o en fa trenta o en fa deu o en fa quinze; les
renúncies continuen. Per tant, s’ha de seguir treballant
activament en aquesta qüestió.

Per tot això, des de MÉS per Mallorca donam suport a
l'esmena que han presentat els companys de MÉS per Menorca,
perquè en qüestions importants com els ERO o les
indemnitzacions per acomiadament improcedent...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... -vaig acabant-, queden molts pendents.

Per tant, el marge de millora hi és i creiem que, a part del
salari mínim interprofessional, també hi ha una feina
autonòmica amb els convenis sectorials nostres.

I, per últim, i acab, una puntualització: nosaltres farem un
vot d'abstenció, una abstenció crítica. I dels punts de l'articulat
només dir que un dels discursos que hi ha hagut, en general, ha
estat que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ferrà, per favor...

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... -acab, acab-, que l’acord amb els agents socials és argument
suficient per votar-hi a favor. El debat, jo sé que no totes les
forces l’han emprat, però el debat a les institucions, als partits
polítics, no es pot veure suprimit per un acord social, és un
valor afegit, important...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ferrà, per favor...
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EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... però no es pot excloure les institucions d’aquest debat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrà. Els demano que el temps... quan jo aviso
és que ja ha passat, normalment, per això els demano
prudència.

Pasamos ahora el turno de palabra al portavoz del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares, el Sr. Jorge Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta. Pues, bueno, aquí
estamos, ante una proposición de pura propaganda del Partido
Socialista, seguida de cerca por los que siempre hacen
seguidismo de todo lo que dice el Partido Socialista, que son,
pues los separatistas y la formación Podemos, el comunismo y
todo lo que tiene que ver con la temática laboral que, como se
sabe, el comunismo y el trabajo es un ejemplo de éxito allí
donde se ha aplicado, y por eso vemos la prosperidad en
aquellos países donde el comunismo se ha aplicado, vamos,
increíble.

De todos modos, lo que está claro es que en esta reforma
laboral que, por cierto, puede acabar en el Constitucional,
después de ese pucherazo protagonizado por la Sra. Batet,
presidenta del Congreso de los Diputados, una más, por cierto,
de la Sra. Batet del Partido Socialista, quien ya cerró
ilegalmente el Congreso los Diputados, una más a que nos tiene
ya acostumbrados el Partido Socialista y su pisoteo a la
democracia. Pero, como les decía, yo creo que hay que partir
de la base de la situación en la que nos encontramos para poder
hablar de una reforma laboral, y es que España sufre unas cifras
de desempleo completamente inasumibles.

Los distintos gobiernos han desmantelado nuestra industria
y han destruido empleos en sectores claves de nuestra
economía, y esto ¿qué ha hecho? Pues ha aumentado la
precariedad, la temporalidad y la falta de conciliación. Hay un
dato tan espeluznante como el de la tasa de desempleo juvenil,
que no baja desde hace más de diez años, del 30%. Y los
salarios, ustedes que han hablado de salarios, son hasta un 50%
más bajos que los de los jóvenes de los años 80.

La creación del empleo no depende del nombre que se le dé
a los contratos, sino a promover medidas que favorezcan la
iniciativa empresarial y, precisamente, el fortalecimiento de las
empresas, no se trata de..., no estamos ante una guerra, o no
entendemos nosotros una guerra entre empresarios y
trabajadores, nosotros consideramos que la empresa es el lugar
donde unos y otros, cada uno en su puesto pues contribuyen a
obtener unos el sustento para su familia y la prosperidad de la
empresa y la prosperidad del país.

La reforma laboral en un escenario como el actual, con
escalada de precios, subida de impuestos y cotizaciones
sociales a las empresas, crecimiento del coste de los

suministros de las empresas, todo esto es puro maquillaje
propagandístico, totalmente; cualquier reforma del mercado de
trabajo debe ir acompañada de reducción drástica de
cotizaciones sociales, reforma fiscal para aligerar las cargas
empresas y familias, y medidas para reindustrializar y
relocalizar las empresas. Porque ustedes han hablado de subida
de salario a mil euros, yo creo que pocos estaremos en
desacuerdo de la subida salarial del salario mínimo
interprofesional, pero si eso no viene aparejado con una
reducción drástica de las cotizaciones sociales, lo que van a
ocasionar ustedes es un aumento del paro, porque las empresas
no van a poder asumir esos costes. Eso no lo dicen.

Como les digo, aquí estamos ante un maquillaje que
mantiene esas causas que les he comentado de la falta de
calidad en el empleo.

Esta reforma laboral no aborda los grandes problemas de
nuestros trabajadores, que son: un mercado laboral frágil,
enormemente dependiente, desindustrialización, aumento de la
precariedad, una tasa estructural de paro superior al 10% -casi
el 15% en Baleares- y sueldos completamente insuficientes.

Miren, España no puede limitarse a maquillar normas para
dejar tranquilos a los burócratas de Bruselas, nosotros
necesitamos una reforma de calado que aborde las causas
profundas que han dañado nuestra economía para favorecer un
marco para la creación de empleo, un empleo que tiene que ser
estable y digno, y que permita el desarrollo profesional de los
trabajadores. Y todo eso no se incluye en esta reforma laboral;
que en esa operación de maquillaje, por cierto, también
maquilla los nombres de los tipos de contrato -insisto- para
poder presentar a la Unión Europea unos datos oficiales en los
que, aparentemente, baje la temporalidad en España.

Y no me extraña que, tanto Bruselas como todos los que son
entusiastas de esta reforma, incluido Ciudadanos, la patronal y
sindicatos, se feliciten de todo esto mientras los trabajadores
siguen abandonados, porque uno de los grandes objetivos de
esta reforma laboral es dar aún más poder a los grandes
sindicatos ultra subvencionados, así que no me extraña que
estén aplaudiendo con las orejas, pero son esos subvencionados
que no les importan las condiciones de los trabajadores sino, su
único fin, es seguir enriqueciéndose con dinero público.

Por todo ello, desde luego nosotros, como ya hemos dicho
y ya dijimos en el Congreso -y yo vuelvo a repetir aquí- no
apoyamos esta reforma laboral de un Gobierno que realmente
se ha convertido en el peor enemigo para los trabajadores
españoles.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene que ir acabando Sr. Campos... 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

He terminado. Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos. Passam el torn de paraula ara
al portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bé, som davant d’una proposició no de llei en relació amb el
suport a la reforma laboral. Inevitablement, per com han anat
les coses, crec que quan parlam de suport a la reforma laboral
hem de distingir la forma i el fons, perquè la forma també és
important.

En relació amb la forma li he d'expressar la nostra
insatisfacció, per un doble motiu: primer, perquè evidentment
s'ha aprovat a través d'un vot equivocat, que no s’ha acceptat la
seva rectificació..., home, jo crec que això no diu gaire a favor
de la reforma laboral, perquè vol dir que realment no compta
amb el suport majoritari dels representants dels ciutadans, i jo
crec que això és una reflexió que s'hauria de fer, perquè és un
tema prou important, no és un tema menor.

Segona qüestió, de forma, a nosaltres ens sembla molt bé el
diàleg social, a qui no li agrada que hi hagi un diàleg social?,
ara bé, que els representants dels ciutadans no puguin participar
en l'elaboració d’una norma laboral, i no puguin presentar
esmenes i no hi hagi tràmit parlamentari, i -diguem- el que
hagin acordat el Govern amb sindicats i empresaris vagi a
missa, és inacceptable des d'un punt de vista democràtic, és
inacceptable, perquè la resta han de poder participar, perquè,
al final, són representants dels ciutadans.

És que, és clar, això és una perversió de la democràcia que
jo crec que els grups que són al Govern de l'Estat s'haurien de
repensar un poc el que fan, perquè si al final és molt més
important el que diguin els empresaris que el que diuen els
sindicats, per a què serveix el Congrés i el Senat? Per què
serveixen les eleccions? És que, és clar, arriba un moment que
un es fa creus de determinats plantejaments que sent. I és legal,
eh!, no discutesc la legalitat, que és legal, però, evidentment, no
és la idea de la democràcia, ni és la idea del poder legislatiu, ni
és la idea de la separació de poders, etc.

Dit el tema de forma, en què ja veuen el meu escepticisme
sobre alguns aspectes d'aquesta reforma laboral, en el tema de
fons, bé, jo ara no puc compartir les paraules del portaveu del
Partit Socialista perquè ens parla d'un canvi de paradigma, com
si aquesta reforma laboral fos la repera; el que vostès han fet
són unes petites correccions a la reforma laboral del Partit
Popular, i per això han obtingut el suport de la patronal. Que
aquestes correccions són, moltes, positives? Li ho reconec, no
tenc cap problema, jo en això puc coincidir, que alguna
d'aquestes correccions són positives.

Ara, amb el plantejament que això és un canvi de
paradigma, no podem coincidir de cap manera, de cap manera!

Perquè, probablement -i això seria una altra discussió-,
perquè aquí s'han fet alguns discursos que ataquen més el
model productiu que existeix a Espanya que, pròpiament, la

reforma laboral; perquè, és clar, si Espanya, per exemple, és un
país eminentment turístic, i no importa dir-ho a les Illes
Balears, doncs això té una temporalitat i unes circumstàncies
laborals, però al final sembla que el que no els agrada és el
model productiu, més que com s’instrumentalitza aquesta
realitat econòmica.

De totes maneres, nosaltres, evidentment, trobam a faltar
moltes coses en aquesta reforma laboral, però sobretot el que
trobam a faltar i, en aquest sentit, ens abstendríem si
acceptassin l'esmena de MÉS per Menorca, és donar molta més
força als convenis autonòmics, per a nosaltres aquest és un punt
clau que s'hauria d'haver tengut en compte i que no s'ha tengut
en compte, perquè, al final, entre d'altres coses, els sistemes
productius són diferents a les diferents comunitats autònomes,
però sobretot també els índexs de preus de vida, el cost del preu
de la vida és diferent i, per tant, intentar poder establir regles
que se circumscriguin i s'adaptin a la realitat d'aquella
comunitat autònoma ens sembla prudent i ens sembla
imprescindible. Per tant, atès que a aquesta reforma laboral no
li ha donat la importància que nosaltres consideram que hauria
de tenir, evidentment, aquí tenen un punt de crítica.

Dit això, demanam la votació separada al grup proposant i
el nostre sentit de vot seria: al primer punt, abstenir-nos, que és
un suport, ja dic, nosaltres no li podem donar suport pel tema
de forma i perquè en el fons també hi ha coses que no
compartim; al punt segon, és clar, així com està redactat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

... -sí, presidenta-, així com està redactada la iniciativa, no parla
exactament de la reforma laboral, perquè el que diu és “a
continuar treballant a les Corts en un sentit”, nosaltres, que
continuïn treballant perquè hi hagi més contracte indefinit,
doncs en principi ens sembla bé. Per tant, li donarem suport.

La tercera qüestió, al tercer punt, ens abstendrem, perquè
tenim dubtes sobre aquests instruments.

Al quart punt és confirmar la necessitat de l'aposta per
l’ultra activitat indefinida i la formació als treballadors, hi
estam d'acord, el votarem a favor.

I al cinquè punt ens abstendríem, per la qüestió de forma
que he comentat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Procediria ara la suspensió, si volen, per
deu minuts. No volen, no? Podem continuar...

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

En principi, no caldria, no. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, doncs passam la paraula al portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, que és el grup proposant de la PNL, el
Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, jo crec que
aquí s'han fet, hem tengut l'oportunitat de parlar sobre la
reforma laboral.

Jo voldria respondre a unes quantes coses, volia respondre
al discurs del representant de VOX que resulta, si més no, una
mica contradictori que digui que “aboga por el empleo estable
y digno, y que incluya la formación de los trabajadores”. Això
sap què em diu? Que no s'han llegit la reforma laboral, ni s’ho
ha llegit, ni s’ho ha llegit, ha agafat un argumentari que ve de
Madrid que parla de deslocalització; em parla de “relocalizar
empresas”, no sé què, no s’ha llegit la reforma. És... tan fàcil
com això, si hagués llegit la reforma laboral, el que s’ha
publicat, que són 60 pàgines i és una feina extremadament
supina per a aquest grup, s’hagués assabentat que el que vostè
demana és el que hi ha allà, precisament el que vostè demana. 

Per tant, aquesta reforma laboral sí que ataca precisament
la temporalitat i sí que ataca precisament reduir la temporalitat,
passar de temporals a fixos o a fixos discontinus, redueix
l’eventualitat.

I també volia contestar a la Sra. Cabrera, miri, vostè m’ha
dit que això és demagogia, demagogia és el que vostè ha fet,
però demagogia en estat pur, el seu discurs ha estat demagogia
en estar pur, perquè defensa la reforma del PP, qualifica
aquesta reforma de reformita, però no ha dit si el que hi ha dins
li interessa o no, perquè vostè s’ha dedicat a parlar de com de
bé ho va fer el PP, però no ha dit si realment està d’acord o no
que es faciliti la contractació definitiva, que es faciliti
l’estabilitat del treballador.

Per tant, no digui que defensar la reforma laboral no és
defensar els treballadors perquè si no..., vostè el que ha fet ha
estat dir que la reforma no calia i, per tant, calia mantenir
l’statu quo, calia mantenir la situació d’inestabilitat, calia
incidir en això.

Respecte de la intervenció de la resta de grups, vull dir a
Ciudadanos que sí acceptaríem l’esmena que ha presentat en
paper; l’esmena que ha presentat in voce no l’acceptaríem
perquè sí que hi ha hagut un desajust i el que cerca és
reequilibrar aquesta situació d’igualtat, és a dir, recuperar el
poder de negociació dels sindicats, etc. Per tant, sí que hi ha un
reequilibri.

I respecte de l’esmena de MÉS per Menorca, no
l’acceptarem perquè al final sí que està clar que s’han fet coses,
s’ha avançat. No s’ha avançat prou? Ja li ho hem dit, és la
primera passa, crec que fa falta fer moltes més passes, fa falta
tirar endavant i crec que..., i amb això també contest al
representant d’El Pi, que si patronals i sindicats han arribat a un
acord, un acord al qual feia 30 anys que no arribaven, jo crec
que és important posar-ho de manifest, si s’ha arribat a un

acord, crec que és important mantenir aquesta primera passa i
seguir lluitant per l’estabilitat.

I finalment, acabaré amb allò del canvi de paradigma, igual
és que m’he expressat malament, jo el que dic és el canvi de
paradigma de la manera de contractació; és a dir, fins ara el
normal era fer contractes temporals que després es
transformaven en indefinits; ara el normal serà fer contractes
indefinits, la temporalitat es veurà reduïda, i amb això, vulguem
o no, sortiran reforçats.

I sobretot crec que és molt bo per als treballadors de les
Illes Balears, on el sector productiu està marcat per la
temporalitat, perquè l’activitat econòmica així ho marca, crec
que potenciar l’estabilitat, potenciar la protecció social dels
fixos discontinus, potenciar l’estabilitat dels treballadors i
incloure els temporals dins els fixos discontinus és una gran
passa endavant i millorarem en la qualitat del nostre mercat
laboral.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Casanova. Li demano si accepta votació
separada.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí, sí, sí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Acabat el debat, passarem,
doncs, a votar la Proposició no de llei RGE núm. 297/22.
Votarem tots els punts per separat i s’afegirà un punt núm. 6,
que és l’esmena acceptada, que ha estat presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos.

Passem a votar, doncs, el punt núm. 1.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, espera, ho faig tot i després dius el resultat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 4 en contra, 3 abstencions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar el punt núm. 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 4 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a votar el punt núm. 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 a favor, 4 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt núm. 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 a favor, 4 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt núm. 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 a favor, 4 en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per últim, passarem a votar el punt núm. 6, que és l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos que ha estat
acceptada.

Punt núm. 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 a favor, 4 en contra, 3 abstencions.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 297/22, relativa a suport a la reforma laboral.

i No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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